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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Após vitória de Portugal, criança consola torcedor em 

lágrimas 

Neste domingo, dia 10, Portugal conquistou o mais importante 

título de sua história no futebol. Em Paris, a seleção 

portuguesa venceu a favorita França por 1 a 0 no campeonato 

Eurocopa. 

Um dos momentos mais emocionantes do evento, no entanto, 

aconteceu fora de campo. Após a vitória de Portugal, uma 

câmera flagrou uma criança portuguesa consolando um 

torcedor francês, que não conseguia conter suas lágrimas. 

Matisse, que vestia a camisa da seleção campeã e tem apenas 

dez anos de idade deu um abraço de consolo no torcedor 

adversário que chorava. Um gesto nobre envolvendo os dois 

lados do futebol em tempos de ignorância e estupidez.  

"Não é mais do que um jogo, mas eu entendo como você se 

sente". Foi isso que Matisse falou ao torcedor francês que 

chorava após a derrota de sua seleção em casa, segundo a 

própria criança revelou a um jornal francês.  

A cena comprova: a mágica do futebol vai muito além dos 90 

minutos de jogo.  

(https://catracalivre.com.br/geral/gentilezaurbana/indicacao/apo

s-vitoria-de-portugal-crianca-consola-torcedor-em-lagrimas/) 

 

01- Jogos de futebol acontecem frequentemente. O que levou 

esse a virar notícia? 

 

A. O fato de ser uma final importante. 

B. A atitude do menino em consolar um torcedor do time 

adversário. 

C. O fato de uma câmera estar ligada nas ruas durante a 

comemoração. 

D. A primeira vitória de Portugal na Eurocopa. 

E. Portugal ter vencido a França em Paris. 

 

02- Qual dos acontecimentos da notícia aparece já no título? 

 

A. A competição chamada Eurocopa. 

B. O placar final do jogo. 

C. O favoritismo da França. 

D. O local do jogo. 

E. O time vitorioso. 

 

03- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Os trechos entre aspas indicam a transcrição da fala de 

alguém envolvido no fato noticiado. 

B. As falas entre aspas indicam a maneira como o repórter 

resumiu a fala de alguém envolvido na notícia. 

C. A transcrição da fala do menino não teve importância 

para a notícia. 

D. A transcrição da fala não influencia a credibilidade do 

fato noticiado. 

E. A transcrição da fala reflete a opinião do repórter sobre 

a notícia. 

 

 

04- No título da notícia, o verbo foi empregado: 

 

A. No presente do indicativo para criar uma atmosfera de 

suspense. 

B. No presente do indicativo para mostrar que o fato mais 

importante acontece sempre após o jogo. 

C. No presente do indicativo para chamar a atenção para 

um fato recente. 

D. No pretérito, pois a final da competição já tinha 

acontecido. 

E. No pretérito para mostrar que o menino só consolou o 

torcedor porque ele estava chorando. 

 

05- Em qual das alternativas NÃO houve erro de grafia: 

A. “A morte parece menas terrível quando se está 

cansado.” Simone de Bouvoir 

B. “O vazio moral encomoda.” Yoshihiro Fukuyama 

C. “Um mal começo faz um mal fim.” Eurípedes 

D. “Não fique chatiado se você passar a vida inteira gordo. 

Você terá toda a eternidade para ser só osso!” Arnaldo 

Jabor 

E. “O homem é um ser ansioso pela felicidade.” Herman 

Hesse 

 

(Calvin & Hobbes, Bill Waterson©1989 Waterson/Dist. By 

Universal uclick) 

06- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O pai não acreditava que o menino leria o livro. 

B. O livro levou o menino a fazer questionamentos e ele 

não gostou disso. 

C. O menino deixou os problemas de lado para ler o livro. 

D. O menino não revelou ao pai sua verdadeira impressão 

sobre a leitura que fez. 

E. O pai ficou feliz pelo garoto não querer mais livros 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Na tirinha foram empregados pronomes pessoais como 

„eu‟ e possessivos como „mim‟. 

B. „você‟ é retomado por „mim‟. 

C. „ele‟ refere-se ao pai. 

D. „você‟ refere-se a segunda pessoa e é equivalente a „tu‟. 

E. „me‟ é um pronome possessivo. 
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Sempre que alguém descobre que eu não diri___o, sou 

ent___pido por questionamentos, alguns de uma obscuridade 

medieval. Alguns exemplos: 

―Por que você não diri___e? Tem medo?‖ 

―Não diri___o porque não quero, oras.‖ 

―Você fala isso pra botar banca.‖ 

Eis aí a parte chata de não diri___ir: aguentar essas 

aborda___ens. É tão difícil alguém na cidade não ter carro 

por vontade própria? 

 

(Sem chuteiras e sem unhas - joguei no pior time do 

mundo/Dog. – Vinhedo, Editora Horizonte, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. J – u – g – j – g – g  

B. J – o – g – j – g – j 

C. J – o – j – j – j – g 

D. G – u – g – j – j – j 

E. G – o – j – j – j – j  

 

Aprendi, mas já esqueci! 

 

No fundo, vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida. Pode ser a regra de três. Pode ser 

uma ideia de onde estão os países e as pessoas no mundo. 

Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e elegante, 

pois isso pode ser nosso cartão de visita. Pode ser uma 

bagagem de história, para entender se o que lemos no jornal 

é uma repetição do passado ou se podemos estar caminhando 

em direções imprevistas. E pode ser o trato refinado com a 

língua, que nos permite o deleite de ler e aprender com um 

livro clássico. 

A escola não deve ser vista como um período sofrido em que 

acumulamos conhecimentos inúteis.  

Quem disse ―aprendi, mas já esqueci‖ não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou. E o que 

sobrou? Nada, absolutamente nada. Uma grande perda de 

tempo. 

 

(Castro, Claudio de Moura. Você sabe estudar? Quem sabe, 

estudo menos e aprende mais [recurso eletrônico] / Claudio 

de Moura Castro. – Porto Alegre : Penso, 2015. e-PUB.) 

 

 

09- “Quem disse ―aprendi, mas já esqueci‖ não aprendeu de 

verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa 

razão, a memória do aprendido logo evaporou.‖ 

 

É correto informar que o trecho defende que: 

 

A. Quando se aprende uma informação é porque ela 

evaporou. 

B. Quem esquece é porque não aprendeu de forma eficaz. 

C. Assuntos superficiais são facilmente esquecidos. 

D. A rotina escolar leva ao esquecimento dos conteúdos. 

E. Por não usar a razão, o aprendiz logo esquece a 

informação. 

 

10- Em qual das alternativas há uma expressão no sentido 

figurado? 

 

A. “pode ser a regra de três” 

B. “pode ser uma ideia” 

C. “pode ser nosso cartão de visitas.” 

D. “onde estão os países e as pessoas no mundo.” 

E. “ler e aprender com um livro clássico.” 

 

11- “ou se podemos estar caminhando em direções 

imprevistas.‖ 

O termo de sentido equivalente ao da palavra sublinhada é: 

A. Inesperadas 

B. Deduzidas 

C. Calculadas 

D. Conjecturadas 

E. Passadas  

12- Assinale alternativa que contém a relação de sentido correta 

estabelecida pelo conectivo: 

 

A. ―vamos à escola para adquirir conhecimentos que 

serão úteis para a vida‖ 

„para‟= razão 

B. ―Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e 

elegante, pois isso pode ser nosso cartão de visita.‖ 

„Pois‟= conclusão 

C. ―Pode ser uma bagagem de história, para entender se o 

que lemos no jornal é uma repetição do passado ou se 

podemos estar caminhando em direções imprevistas.‖ 

„Se‟= condição 

D. ―A escola não deve ser vista como um período sofrido 

em que acumulamos conhecimentos inúteis.” 

„Como‟= dúvida 

 

E. ―aprendi, mas já esqueci‖ 

„mas‟= adição 

 

13- Assinale a alternativa correta de acordo com as palavras 

empregadas no texto: 

A. „onde‟ é um pronome interrogativo. 

B. „clara‟ e „elegante‟ nomeiam seres de significação 

abstrata. 

C. „trato‟ é verbo e está na primeira pessoa do singular. 

D. „inúteis‟ é um adjetivo que caracteriza o substantivo 

„período‟. 

E. „perda‟ é um substantivo feminino. 

 

O Japonês Dorminhoco 

Um japonês pega um ônibus na rodoviária e fala ao motorista: 

— Olha, meu amigo! Eu preciso descer em Ribeirão Preto e, 

como não dormi quase nada a noite passada, acho que vou 

desmaiar assim que me sentar naquele banco. Será que você 

poderia me acordar quando chegarmos em Ribeirão? 

— Claro, não tem problema! 

— Só mais uma coisinha! Costumo acordar extremamente mal-

humorado, se eu lhe xingar, por favor me desculpe. 

— Tudo bem! 

— Olha, tome esse dinheirinho aqui porque eu sei que vou dar 
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trabalho. 

— Obrigado! 

— E se eu não quiser descer, pode me colocar para fora do 

ônibus! 

— Tudo bem. 

Então o japonês dormiu. Quando acordou estava em Franca, 

que fica há mais de 200 km adiante. 

Furioso, começou a discutir e xingar o motorista. 

Nisso, um dos passageiros cutuca o seu vizinho e comenta: 

— Que japonês bravo, hein? 

— Esse até que tá calmo! — observou o outro. — Você 

precisava ver aquele que desceu em Ribeirão Preto! 

(http://contaoutra.com.br/historico/13-11-2012.html) 

 

14- Uma palavra do texto foi propositalmente alterada para 

conter um erro. Aponte qual: 

 

A. „rodoviária‟ – não se acentuam os ditongos abertos na 

paroxítonas. 

B. „coisinha‟ – é um diminutivo mal empregado já que não 

houve indicação de tamanho anterior. 

C. „mal-humorado‟ e „xingar‟ – de acordo com o novo 

acordo ortográfico o correto seria „malumorado‟; e 

„chingar‟ não pode ser escrita com „x‟. 

D. “que fica há mais de 200 km adiante.” – o verbo haver 

foi empregado em lugar da preposição „a‟, pois ela 

marca distanciamento no tempo e no espaço. 

E. „Então o japonês dormiu.‟ – o sufixo adequado ao 

pretérito perfeito do indicativo dos verbos da 3ª 

conjugação é „-io‟, portanto seria „dormio‟. 

15- Qual dos trechos a seguir teve o acento grave omitido? 

 

A. “Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, 

e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o 

cabo na mão.” Machado de Assis 

B. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 

legado de nossa miséria.” Machado de Assis 

C. “A gente carece de fingir as vezes que raiva tem, mas 

raiva mesma nunca se deve de tolerar ter.” Guimarães 

Rosa 

D. “Sempre que se começa a ter amor a alguém, no 

ramerrão, o amor pega e cresce.” Guimarães Rosa. 

E. “O trágico não vem a conta-gotas.” Guimarães Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(MATEMÁTICA)  

 

Informações importantes:  

 

1. Considere o conjunto dos números naturais iniciando 

com o 1 (um). 

2. O valor de  (número irracional pi) a ser utilizado 

nessa prova é 3,14. 

3. O arredondamento é o mínimo possível nas questões 

com partes fracionárias longas. Nesse caso, considere 

duas casas decimais após a vírgula em seus resultados 

e compare com a alternativa a ser escolhida. 

4. O termo “per capita” significa por pessoa. 

 

16 – Se a e b são números naturais, qual dos números abaixo 

podemos garantir que é natural? 

 

A. ab 

B. a – b 

C. b – a 

D. a/b 

E. b(1 - a) 

 

17 – Seja m um número natural, define-se como o sucessor de 

m o número s(m) = m+1. Com base nessa definição, todo 

número natural é sucessor de algum outro, exceto: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

18 – Sendo a e b dois números naturais, o que é a soma entre o 

sucessor de a mais o sucessor de b? 

 

A. O sucessor de a 

B. O sucessor de b 

C. O sucessor de a + b 

D. O sucessor do sucessor de a + b 

E. Se b > a, então é o sucessor de b – a 

 

19 – Uma cisterna que recebe 15 m³ de água pode encher 

quantas caixas d‟águas de 500000 cm³? 

 

A. 15 

B. 30 

C. 45 

D. 60 

E. 75 

 

20 – Qual a área, em m², da face quadrada de um tijolo que 

possui 19 cm de lado? 

 

A. 361 m² 

B. 36,1 m² 

C. 3,61 m² 

D. 0,361 m² 

E. 0,0361 m² 
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21– Três aumentos sucessivos de 21% equivalem a um só 

aumento de quanto? 

 

A. 63% 

B. 76,14% 

C. 77,15% 

D. 78,16% 

E. 79,17% 

 

22 – Um rolo de arame farpado, com 500 m de arame, custa em 

média R$ 200,00 nos dias atuais, julho/2016. Para cercar um 

perímetro de 750 m, com uma cerca formada com quatro linhas 

de arame, um proprietário de uma terreno vai gastar: 

 

A. R$ 1000,00 

B. R$ 1050,00 

C. R$ 1150,00 

D. R$ 1200,00 

E. R$ 1250,00 

 
Tabela 1 
Quadro de Medalhas – Olimpíadas Londres 2012 

País Ouro Prata Bronze Total 

1º Estados Unidos 46 29 29 104 

2º China 38 27 23 88 

3º Reino Unido 29 17 19 65 

4º Rússia 24 26 32 82 

5º Coreia do Sul 13 8 7 28 

6º Alemanha 11 19 14 44 

7º França 11 11 12 34 

8º Itália 8 9 11 28 

9º Hungria 8 4 5 17 

10º Austrália 7 16 12 35 

22º Brasil 3 5 9 17 

Fonte: http://olimpiadas.uol.com.br/2012/quadro-de-medalhas/ 

 

23 – De acordo com a tabela 1, para que o Brasil, nos jogos 

Olímpicos do Rio 2016, possa atingir o mesmo número de 

medalhas de ouro dos Estados Unidos em Londres 2012, deve 

aumentar em quanto o número de pódios com ouro? 

 

A. 43 % 

B. 1433,33 % 

C. 1443,23 % 

D. 1453,13 % 

E. 1463,03 % 

 

24 – Qual o percentual de medalhas de ouro, em relação ao 

total conquistado pelo país, que o Brasil trouxe em 2012? 

 

A. 17,64% 

B. 16,55% 

C. 15,46% 

D. 14,37% 

E. 13,28% 

25 – Qual o percentual de medalhas de ouro a menos que a 

China teve em relação ao número de medalhas de ouro dos 

Estados Unidos? 

 

A. 13,70% 

B. 14,60% 

C. 15,50% 

D. 16,30% 

E. 17,40% 

 

26 – Considerando do 1º ao 10º colocado, qual o percentual de 

medalhas que não são de ouro? 

 

A. 64,66% 

B. 63,76% 

C. 62,86% 

D. 61,96% 

E. 60,98% 

 

27 – A média do total de medalhas dos países que ficaram entre 

os 10 primeiros em 2012 foi de 52,5 medalhas. Para que o 

Brasil atinja mais que essa média nas Olimpíadas do Rio/2016, 

em quanto deve aumentar seus pódios? 

 

A. 241,46% 

B. 231,56% 

C. 221,66% 

D. 211,76% 

E. 201,86% 

 

28 – Um oitavo subtraído de três quartos dá um total de: 

  

A. Cinco oitavos 

B. Três sétimos 

C. Cinco nonos 

D. Três nonos 

E. Um sétimo 

 

29 – Quantos copos de 0,2 litros podemos retirar de uma 

garrafão de água mineral de 0,02 m³? 

 

A. 1 

B. 10 

C. 100 

D. 1000 

E. 10000 

 

30 – Uma pizza de 50 cm de diâmetro foi cortada em 8 fatias 

milimetricamente iguais. Qual a área de uma dessas fatias em 

m²? 

 

A. 0,19525 

B. 0,024 

C. 0,027 

D. 0,19789 

E. 0,030 

 

 

 

 

http://olimpiadas.uol.com.br/2012/quadro-de-medalhas/
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31 – Qual o valor da expressão 

 

 
 
 

 

 
  ? 

 

A. -8,08 

B. -7,98 

C. -7,88 

D. -7,78 

E. -7,68 

 

32 – Quantos quadradinhos de 1 cm de lado cabem em uma 

folha de papel retangular de medidas 200 mm por 275 mm? 

 

A. 550 

B. 545 

C. 540 

D. 535 

E. 530 

 

Texto 01 

 

A respiração, no seu sentido geralmente usado, inclui 2 

processos: a respiração externa, a absorção de O2 do corpo 

como um todo (respiração pulmonar); e a respiração interna, a 

troca dos gases entre as células e o seu meio líquido (respiração 

celular). 

Durante o repouso, o indivíduo humano normal respira 

12-15 vezes por minuto. 500 ml de ar por respiração ou 6-8 

litros/min são inspirados ou expirados. Este ar mistura-se com o 

gás nos alvéolos e, por difusão simples, o O2 entra no 

sangue através dos capilares pulmonares enquanto o CO2 entra 

nos alvéolos. Deste modo, 250 ml de O2 entram no corpo e 200 

ml de CO2 são eliminados por minuto. 

(Fonte: https://www.educabras.com, acessado em 30/7/16 às 

09h53) 

 

Texto 02 

 

 Conforme cálculos feitos no sítio 

iniciativaverde.org.br uma pessoa que produza uma quantidade 

anual de 3,33 toneladas de CO2, precisa plantar 22 árvores de 

mata atlântica para compensar a sua emissão na atmosfera. 

 

Gráfico 01 

 
 

Use os textos 01 e 02 e o gráfico 01 para responder as próximas 

questões. 

33 – Qual a quantidade de oxigênio que uma pessoa normal 

adquire em meia hora? 

 

A. 7,5 litros 

B. 75 litros 

C. 750 litros 

D. 7500 litros 

E. 75000 litros 

 

34 – Qual o volume de CO2 expelido dos pulmões de uma 

pessoa normal no decorrer de um dia? 

 

A. 288 litros 

B. 28,8 litros 

C. 2,88 litros 

D. 0,288 litros 

E. 0,0288 litros 

 

35 – Supondo que 1g de CO2 ocupe um volume 

aproximadamente 500 cm³ na atmosfera terrestre, quantos kg de 

CO2, um ser humano normal emite por ano com a sua 

respiração, ano não bissexto? 

 

A. 214,24 kg 

B. 213,24 kg 

C. 212,24 kg 

D. 211,24 kg 

E. 210,24 kg 

 

36 – Suponha que numa casa morem 5 pessoas normais que 

emitem a mesma quantidade de CO2 com a respiração e ainda 

possua um veículo que emite 27000 litros de CO2 por mês. 

Qual a quantidade aproximada, em toneladas, de CO2 emitida 

por essa família e seu carro no ano? 

 

A. 1,9 

B. 1,8 

C. 1,7 

D. 1,6 

E. 1,5 

 

37 – Em relação à questão anterior, quantas árvores essa família 

precisa plantar para compensar sua emissão de CO2 na 

natureza? 

 

A. 11 

B. 12 

C. 13 

D. 14 

E. 15 

 

38 – Numa cidade em que existam 10 mil famílias iguais à 

mencionada na questão 21, quantas árvores são necessárias para 

suprir a emissão de CO2? 

 

A. 112309 

B. 112310 

C. 112311 

D. 112312 

E. 112313 

 

https://www.educabras.com/
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39 – Considerando o gráfico 01, qual a quantidade mínima que 

cada pessoa deveria plantar de árvores para compensar sua 

parcela na emissão de CO2, oriundos da manutenção da vida no 

Brasil, em 2010? 

 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15 

E. 16 

 

40 – Considerando a população do Brasil em 195,2 milhões de 

pessoas em 2010, qual a quantidade de árvores mínima que 

suportariam as emissões de CO2 na atmosfera brasileira? 

 

A. 2772660661 

B. 2672660661 

C. 2572660661 

D. 2472660661 

E. 2372660661 

 

 


